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1. Предиспитне обавезе 

Признају се предиспитне обавезе и остварени бодови до 16. марта 2020. године као и 

различите активности током онлајн наставе (домаћи задаци, семинарски радови, кратки 

тестови провере знања итд.) од минимум 30 бодова до максимум 50 бодова. По потреби 

наставник може да организује колоквијум као предиспитну обавезу у термину 

предвиђеном за надокнаду (одржавање) Другог испитног рока (априлски рок). 

Бодови остварени на предиспитним обавезама се као и обично сабирају са бодовима 

оствареним на испиту. Ако збир бодова на предиспитним активностима носи мање од 

уобичајеног, остатак бодова се преноси на испит (нпр. ако је до сада однос бодова био 

предиспитне обавезе 50 бодова + испит 50 бодова, сада ће однос бити на пример 

предиспитне 30 бодова + 70 бодова испит).  

Уколико се испит полаже из делова, положени део испита у једном испитном року 

признаје се у свим роковима до краја школске 2019/2020. године.  

2. Надокнада теоријске и практичне наставе која није одржана у периоду од 16. марта 

до 30. априла 2020. године 

Уколико је у периоду од 16.03. – 30.04.2020. године дошло до неодржавања теоријске и 

практичне наставе, наставник треба да је надокнади у блоковима и достави термине 

одржавања надокнаде као и начин како је то планирао да реализује.  

За трећу и четврту годину основних студија надокнада треба да се обави у блоковима у 

периоду од 05.05. – 12.05.2020. године. 

За прву и другу годину основних студија надокнаду треба обавити, такође, у блоковима од 

13.05. – 19.05. 2020. године. 

Постоји могућност онлајн надокнаде оба вида наставе преко Зум платформе или неке 

друге за видео-комуникације, односно у просторијама Факултета уколико у том периоду 

буде дозвољен боравак већег броја људи у једном простору. 

Ако наставник има техничке могућности онлајн надокнаду наставе може реализовати од 

куће. У супротном, техничка служба ће омогућити употребу барем 2 компјутера са 

камером, микрофоном, звучницима и инсталираном Зум апликацијом у две просторије које 

ће наставници моћи да користи у те сврхе.  



3. Организација Другог испитног рока предвиђеног за одржавање у априлу 2020. који није 

одржан услед увођења ванредног стања на територији Републике Србије 

Студенти ће бити обавештени о пријави испита за други испитни рок, а која ће се вршити 

од 27.04. – 04.05.2020. године на уобичајен начин преко еСтудента. 

Уколико епидемиолошка ситуација буде дозволила, полагање испита биће организовано у 

периоду од 18.05. – 24.05. 2020. године у просторијама Факултета, јер према Статуту 

Универзитета у Београду не постоји могућност онлајн полагања испита. 

Уколико у међувремену стигне другачија препорука од стране Универзитета, Декански 

колегијум ће обавестити управнике Одељења и Катедре и имплементирати је у 

организацију испитног рока. 

 

4. Организација Мајског испитног рок за студенте који су студије уписали пре 2006. 

године („пре Болоње“). 

Овај испитни рок је предвиђен за период од 01.06. – 03.06. 2020. године. 

5. Стручна пракса за студенте треће и четврте године основних студија 

Стручна пракса за студенте треће и четврте године неће се одржати у претходно 

утврђеном периоду од 04.05. – 15.05.2020. године, јер се за то нису стекли услови. Њено 

одржавање одлаже се за септембар 2020. године.  

С обзиром да термин одржавања Стручне праксе представља део Календара послова у 

школској 2019/2020. години биће предложено Наставно-научном већу Факултета да донесе 

одлуку о изменама у овом делу. 

6. Успостављање нових термина за трећи, четврти, пети, шести и седми испитни рок 

Наставно-научном већу Факултета биће упућен предлог да донесе одлуку о измени 

термина одржавања трећег, четвртог, петог, шестог и седмог испитног рока, јер и ови 

термини представљају део Календара послова у школској 2019/2020. години. Предлог ће 

бити упућен када се изради нови план термина. Очекивано време је до 06.05.2020. године. 

7. Процедура пријаве и израде студијског истраживачког рада и мастер радова након 

укидања ванредног стања 

Осим пријаве завршеног студијског истраживачког рада и пријаве теме мастер рада,  други 

део процедуре (који подразумева пријаву завршених мастер радова и њихову доставу у 

електронској форми) наставиће да се обавља онлајн и по завршетку ванредног стања до 

краја школске 2019/2020. године како бисмо спречили окупљање већег броја људи на 

малом простору тј. у приземљу Факултета. Извештај о завршеном мастер раду Комисија 

треба да потпише ручно на оригиналном формулару у папирној форми. 



Рок за завршетак мастер студија остаје 30.09.2020. године, а до продужетка рока за 

завршетак мастер студија може бити само у случају да стигне таква Одлука Универзитета. 

Факултет нема могућност да самостално продужи рок после 30. септембра 2020. године. 

8.  Процедуре у вези докторских студија и докторских дисертација које се могу обављати 

онлајн до краја школске 2019/2020. године 

Пријава студијског истраживачког рада на докторским студијама као и друге процедуре 

вршиће се онлајн до краја ове школске године уколико их то суштински не нарушава.  По 

окончању ванредног стања сва документација која се шаље Већу научних области 

Универзитета (обрасци, извештаји комисија) мора бити потписана, оверена и предата у 

папирној форми.  

10. Куповина литературе за припрему испита која је доступна у Библиотеци Факултета 

Студентима је омогућено да књиге за припрему испта наруче онлајн попуњавањем 

поруџбенице. Достава је омогућена на територији Републике Србије.  

 

 

 

Београд, 23.04.2020. године                                          Проширени декански колегијум 

                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


